Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb.
Datum

2020-09-23 Kl: 18:30

Närvarande:

Maj-Britt (Majsan) Jonsson, Liss-Beth Möller, Karl-Eric (Kalle) Bramming,
Anna Källström, Ulrika Erhardsson, Mia Svantesson

Plats.

Åsbro (Hos Majsan)

§1

Mötets öppnande och ordförande hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Till sekreterare valdes Liss-Beth Möller.
Till protokolljusterare valdes Ulrika Erhardsson.

§4

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Beslut tagna per Capsulam: Den planerade vardagslydnadskursen i oktober körs inte,
istället blir det, enligt Emelies förslag, en valpkurs. Styrelsen godkänner Emelies förfrågan
om att få låna träningshallen utan kostnad för projekt i sin utbildning till
Rallylydnadsinstruktör.

§6

Rapporter:
Ekonomiska: Företagskonto: 58 940kr, Swisch: 3 725kr, Placeringskonto 273 417kr.
Kassören får i uppdrag att ändra klubbens adress till ”Alla Bolag”
Ordförande: Årets läger var trevligt och bra genomfört trots coronatider och långa avstånd
mm.
Hundens dag engagerade ett 30tal deltagare. Mycket kul att så många kom. Mycket
uppskattat.
Sydnärkenytt gör reportage om arbetet i vår klubb.
Stugfogdarna har byggt klart bron till hundslingan på baksidan, den är
funktionsvariantanpassad, vilket är mycket uppskattat. Stugfogdarna o Kalle har röjt buskar
o sly runt planen.
Kökssektorn: Anna erbjuder klubben att få en beg. frys. Vi tackar ja.

§7

Skrivelser:
SBKdistriktet har skickat ut inbjudan om Instruktörsutbildning i Specialsök.

§8

Inkommet från sektorer: Inget inkommet.

§9

Nya frågor:
Uppdaterade riktlinjer ang. Covid 19 publiceras på hemsidan och delges
instruktörsgruppen. Vi följer SBKs riktlinjer som finns på deras hemsida.
Styrelsen beslutade att antaga avtalsinstruktörens offert gällande ersättning för kurser och
temakvällar under perioden 2021 01 01 – 2021 12 31.
Styrelsen föreslår att avtalsinstruktörens Uppdrags och Periodavtal förblir likalydande som
det föregående avtalet.(enl. SBKs mall) Styrelsens kontaktperson (Kalle) får i uppdrag att
kontakta vår avtalsinstruktör Emelie Hörman.
Beslutas att: Om avtalsinstruktören godkänner avtalet skrivs det under av henne och
klubbens firmatecknare.
Sektorernas ansvarsområden: Majsan sammanställer förslagen som skickas ut till styrelsen
o sektorer. Synpunkter ska ha inkommit till styrelsen före nästa styrelsemöte 21/10.
Vi köper in en Whiteboardtavla
Klubbvärdar för hösten, flera har tecknat sig efter påminnelsen på nätet, men fortfarande
behövs flera.
Poängsystem diskuteras igen. Det är akut att få till det med städning av klubblokalen.
Arbetsgruppen har förslag att ta upp på medlemsmötet. Ev. bilda en Städgrupp.
Föreläsare i vinter diskuterades. Vi får ha begränsning på max 30 personer. Två förslag
finns; föreläsning av Game on puppy och en prova på kväll med weight-pull. Majsan kollar
upp det till nästa styrelsemöte. Vi tar upp frågan på medlemsmötet om fler förslag.
Beslutas att ställa in utdelning av samtliga Vandringspriser detta år pga Corona med så få
tillfällen för tävlingar o utställningar.
Styrelsen godkänner att vi håller en prova på kurs i rapport, en teorikväll och en prova på
dag. Mia Svantesson administrerar kursen och instruktör är Henrik Westergren. Ersättning
utgår till Henrik.

§ 10

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande

Sekreterare

Maj-Britt Jonsson

Liss-Beth Möller

Protokoll Justerare

Ulrika Erhardsson

